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Ως εκ τούτου, υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της ενίσχυσης της 
ψηφιακής ικανότητας και των προσπαθειών για τη δημιουργία 
«συνεκτικότερων»  κοινωνιών. Κατά συνέπεια, τόσο οι εκπαιδευτές 
ενηλίκων όσο και οι αιτούντες εργασία πρέπει να αναπτύξουν τις 
ψηφιακές δεξιότητές τους. 
 
Μια από τις θεμελιώδεις ικανότητες για την καλύτερη απόδοση στο 
χώρο εργασίας αλλά και για την ενσωμάτωση στην κοινωνική και 
οικονομική ζωή είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Η αυτογνωσία, η 
αυτοδιαχείριση, τα κίνητρα, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές 
δεξιότητες αναγνωρίζονται πλέον ως οι κύριοι παράγοντες πίσω από 
την προσωπική και επαγγελματική επιτυχία. 
 
Στόχος του έργου JIMINY είναι η τόνωση των τεχνικών 
συναισθηματικής νοημοσύνης, της ψηφιακής ευαισθητοποίησης και 
του τρόπου ζωής του επιχειρηματικού κόσμου ιδιαίτερα για τις ομάδες 
που βρίσκονται σε ευάλωτες ομάδες αλλά και για τους εκπαιδευτές 
ενηλίκων. 

Σήμερα, οι μη ανεπτυγμένες ψηφιακές ικανότητες μπορεί να συνεπάγονται με την μειονεκτική 

θέση ενός ατόμου, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. 

Σε αυτή την έκδοση: 
 

• Σχετικά με το 
JIMINY 
Σελ. 1 

 
 

• Που βρισκόμαστε; 
Σελ. 2 

 
 
 
 

Ένα ταξίδι για την ενίσχυση της 
συναισθηματικής  ευφυϊας, της 
ψηφιακής γνώσης και της 
επιχειρηματικότητας 

@jiminy.erasmus 

Σχετικά με το JIMINY 
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www.jiminy.erasmus.site 

http://www.facebook.com/jiminy.erasmus
http://www.jiminy.erasmus.site/
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Οκτώβριος 2020 
 
Οι συμμετέχοντες οργανισμοί από τη 
Ρουμανία (ADES), την Πορτογαλία 
(Mindshift Talent Advisor), την 
Πολωνία (CWEP), την Ελλάδα 
(SYMPLEXIS), την Ισπανία (Innohub), 
την Ιρλανδία (CCS Digital Education) 
συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο 
Arges (Ρουμανία) για να ξεκινήσει το 
έργο και να προγραμματιστούν οι 
αρχικές δραστηριότητες. 
 
Νοέμβριος 2020 
 
Η σελίδα JIMINYστο Facebook 
φτιάχτηκε για να υποστηρίξει τη 
διάδοση του έργου και αφορά 
ζητήματα σχετικά με τη 
συναισθηματική νοημοσύνη, την 
ψηφιακή ευαισθητοποίηση και την 
επιχειρηματικότητα – τα παραπάνω 
δημοσιεύονται από όλους τους 
εταίρους, τόσο στην εθνική όσο και 
στην αγγλική γλώσσα. 
 
Ακολουθήστε μας: 
www.facebook.com/jiminy.erasmus  
 
 
Δεκέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020 
 
"Η εκπαίδευση είναι ταξίδι, όχι 
προορισμός!" είναι το σύνθημα του 
προσαρμοσμένου εγχειριδίου 
αυτοβοήθειας που αναπτύσσεται από 
το JIMINY για την ανάπτυξη 
διαφορετικών τεχνικών βελτίωσης: 

 
 Συναισθηματική νοημοσύνη, 

αυτογνωσία και αυτοδιαχείριση 
 
 Κοινωνική ευαισθητοποίηση, κοινωνική 

διαχείριση, σχεδιασμός δράσης 
 
 Ψηφιακή ευαισθητοποίηση, ψηφιακές 

δεξιότητες 
 
 Ψηφιακοί πόροι, κοινωνικά μέσα 

 
 Επιχειρηματικότητας, οικονομικά 

ασφαλείς αποφάσεις 
 
 Ατομική ευθύνη, σύνδεση ονείρων-

δεξιοτήτων-ευκαιριών, επίτευξη στόχων 
 
 Επικύρωση ικανοτήτων, αίσθημα 

πρωτοβουλίας 
 

Ως αφετηρία για την ανάπτυξη του 

εγχειριδίου, κάθε εταίρος 

πραγματοποίησε ανεξάρτητη έρευνα 

για να κατανοήσει καλύτερα την 

τρέχουσα κατάσταση σε όλες τις 

συμμετέχουσες χώρες στα παραπάνω 

θέματα. 

Στη συνέχεια, και ενημερώντας τα 

ευρήματα τους από τους τοπικούς 

φορείς, οι εταιροι διοργανώσαν σε 

κάθε χώρα εργαστηρία διαβούλευσης. 

Πάνω από 45 εμπειρογνώμονες 

συμμετείχαν σε αυτές τις ομάδες 

εστίασης και συνέβαλαν στη 

διαμόρφωση του εγχειριδίου και στον 

ορισμό των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων για καθένα από τα 

επτά υποκεφάλαια. 

Ένα ταξίδι για την ενίσχυση της 
συναισθηματικής  ευφυϊας, της ψηφιακής 
γνώσης και της επιχειρηματικότητας 
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